
ORDIN nr. 112 din 21 noiembrie 2008 
pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea cererilor de 
brevet de inventie prin mijloace electronice 
 
EMITENT:      OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII-MARCI   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008  
 
    
    În temeiul art. 14 alin. (6) din Legea nr. 64/1991  privind 
brevetele de invenţie, republicatã, şi al art. 5 şi art. 93 alin. 
(1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991  privind 
brevetele de invenţie, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 
547/2008 , 
    în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului 
nr. 573/1998  privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat 
pentru Invenţii şi Mãrci, 
 
    directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci 
emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobã Instrucţiunile privind depunerea cererilor de brevet 
de invenţie prin mijloace electronice, prevãzute în anexa care face 
parte integrantã din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 martie 2009. 
 
                        Directorul general al Oficiului 
                       de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, 
                                  Gabor Varga 
 
    Bucureşti, 21 noiembrie 2008. 
    Nr. 112. 
 
    ANEXĂ 
 
                       INSTRUCŢIUNI 
           privind depunerea cererilor de brevet 
           de invenţie prin mijloace electronice 
 
    ART. 1 
    Depunerea unei cereri de brevet de invenţie prin mijloace 
electronice la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci (OSIM) se 
face în condiţiile prevãzute de Legea nr. 64/1991  privind brevetele 
de invenţie, denumitã în continuare lege, de Regulamentul de 
aplicare a Legii nr. 64/1991  privind brevetele de invenţie, aprobat 
prin Hotãrârea Guvernului nr. 547/2008 , denumit în continuare 
regulament, şi de prezentele instrucţiuni. 
    ART. 2 
    Prin mijloace electronice pot fi depuse: 



    a) cererile de brevet de invenţie pe cale naţionalã; 
    b) solicitãrile de deschidere a fazei naţionale pentru cererile 
internaţionale depuse conform Tratatului de cooperare în domeniul 
brevetelor; 
    c) traducerea revendicãrilor cererii de brevet european în care 
România este stat desemnat sau stat în care s-a solicitat extinderea 
efectelor; 
    d) traducerea fasciculului de brevet european în care România 
este stat desemnat sau stat în care s-a solicitat extinderea 
efectelor. 
    ART. 3 
    Pentru depunerea unei cereri de brevet de invenţie prin mijloace 
electronice se foloseşte programul Oficiului European de Brevete, 
denumit "epoline (R) - Online Filing", care poate fi descãrcat de pe 
pagina de internet a OSIM cu adresa www.osim.ro sau de pe pagina de 
internet a Oficiului European de Brevete cu adresa www.epoline.org 
    ART. 4 
    Mijloacele de autentificare a documentelor transmise şi a 
identitãţii persoanelor care comunicã cu OSIM cuprind un smart card 
cu un cod pin asociat şi un dispozitiv pentru citirea acestuia, care 
se elibereazã de Oficiul European de Brevete, gratuit, în baza unei 
solicitãri adresate acestuia. 
    ART. 5 
    Solicitarea de eliberare a mijloacelor de autentificare poate fi 
fãcutã la Oficiul European de Brevete numai de cãtre o persoanã 
fizicã şi se prezintã sub forma unui formular cu conţinutul stabilit 
de Oficiul European de Brevete şi publicat pe pagina de internet a 
Oficiului European de Brevete la adresa www.epoline.org 
    ART. 6 
    Formularele cererilor menţionate la art. 2 vor fi completate 
folosind programul "epoline (R) - Online Filing", care permite şi 
ataşarea de fişiere conţinând descrierea, revendicãrile, desenele şi 
alte documente. 
    ART. 7 
    Se considerã cã sunt respectate prevederile art. 20 alin. (1)-
(4) din regulament dacã se completeazã şi se transmite o singurã 
datã formularul folosind programul "epoline (R) - Online Filing" şi 
dacã au fost ataşate fişierele menţionate la art. 6. 
    ART. 8 
    Dacã solicitantul transmite odatã cu cererea un fişier conţinând 
actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de 
invenţie, este necesar ca actul sã fie transmis şi pe suport hârtie, 
cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (2) din regulament. 
    ART. 9 
    Dacã legea sau regulamentul prevede cã un document, altul decât 
cele menţionate în prezentele instrucţiuni, trebuie prezentat într-o 
anumitã formã, iar depunerea acestuia sub forma unui fişier 
electronic nu respectã prevederile legale, atunci acesta trebuie 
depus în forma prevãzutã de lege sau de regulament. 
    ART. 10 
    Se considerã cã sunt îndeplinite prevederile art. 15 alin. (10) 
din regulament dacã cererea de brevet este semnatã electronic de 
cãtre unul dintre solicitanţi sau de mandatarul autorizat al 
acestora, cu ajutorul smart cardului. 
    ART. 11 
    Transmiterea efectivã a cererii de brevet la OSIM poate fi 



realizatã de cãtre o altã persoanã posesoare de smart card decât cea 
care semneazã cererea. 
    ART. 12 
    Se considerã cã respectã prevederile art. 4 alin. (2) din 
regulament confirmarea de înregistrare generatã de program şi 
primitã de persoana care a transmis cererea imediat dupã încheierea 
transmiterii electronice a pachetului de date, care conţine cel 
puţin: 
    a) numãrul de înregistrare a cererii de brevet; 
    b) data şi ora primirii; 
    c) numele solicitantului; 
    d) titlul invenţiei; 
    e) numele persoanei care a transmis electronic cererea. 
    ART. 13 
    Cererile de brevet care conţin informaţii clasificate nu pot fi 
transmise prin mijloace electronice. Totuşi, în cazul în care OSIM 
constatã cã fişierele primite conţin informaţii clasificate, 
rãspunderea aparţine persoanei care a dispus transmiterea cererii. 
    ART. 14 
    Data de înregistrare la OSIM a cererilor depuse prin mijloace 
electronice este: 
    a) data primirii, înscrisã pe confirmarea de înregistrare, dacã 
ora primirii este în intervalul 0,00-16,30, în zilele lucrãtoare de 
luni pânã joi, sau 0,00-14,00, în zilele lucrãtoare de vineri; sau 
    b) data zilei lucrãtoare urmãtoare zilei primirii înscrise pe 
confirmarea de înregistrare, dacã ora înscrisã pe confirmarea de 
înregistrare este în afara intervalelor menţionate la lit. a). 
    ART. 15 
    Notificãrile OSIM şi comunicãrile solicitantului sau persoanelor 
interesate, ulterioare depunerii prin mijloace electronice a cererii 
de brevet, se vor face pe suport hârtie, în condiţiile prevãzute de 
lege şi de regulament. 
                              ------------ 
 
 

 


